
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/1094 

z dnia 1 sierpnia 2018 r. 

potwierdzająca uczestnictwo Niderlandów we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia 
Prokuratury Europejskiej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 328 ust. 1 oraz art. 331 ust. 1, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną 
współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej („EPPO”) (1), 

uwzględniając powiadomienie przez Niderlandy o zamiarze uczestnictwa we wzmocnionej współpracy w zakresie 
ustanowienia EPPO w piśmie z dnia 14 maja 2018 r. 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 3 kwietnia 2017 r. Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia powiadomiły Parlament 
Europejski, Radę i Komisję, że pragną ustanowić wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia EPPO. 
Ponadto w pismach z dnia 19 kwietnia 2017 r., 1 czerwca 2017 r., 9 czerwca 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r. 
odpowiednio Łotwa, Estonia, Austria i Włochy poinformowały, że pragną uczestniczyć w ustanowieniu tej 
wzmocnionej współpracy. 

(2)  W dniu 3 kwietnia 2017 r. upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy, o którym mowa w art. 20 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i w art. 329 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 
zostało udzielone zgodnie z art. 86 ust. 1 akapit trzeci TFUE. 

(3)  W dniu 12 października 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/1939 wdrażające wzmocnioną 
współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej. 

(4)  W dniu 20 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie (UE) 2017/1939. EPPO podejmuje zadania związane 
z prowadzeniem postępowań przygotowawczych oraz z wnoszeniem i popieraniem oskarżeń począwszy od daty, 
która zostanie określona decyzją Komisji na wniosek Europejskiego Prokuratora Generalnego, po tym, jak EPPO 
zostanie ustanowiona, co nie może nastąpić wcześniej niż trzy lata po dacie wejścia w życie tego rozporządzenia. 

(5)  Rozporządzenie (UE) 2017/1939 nie określa żadnych szczególnych warunków udziału we wzmocnionej 
współpracy w zakresie ustanowienia EPPO. 

(6)  Zgodnie z art. 120 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2017/1939 EPPO wykonuje swoją właściwość 
w odniesieniu do wszystkich przestępstw objętych zakresem jej właściwości, które popełniono po dniu wejścia 
w życie rozporządzenia (UE) 2017/1939. W przypadku przestępstw, o których mowa w art. 22 i 23 rozporzą
dzenia (UE) 2017/1939 i które nie należą jeszcze do obszaru właściwości EPPO od pierwotnego wejścia w życie 
tego rozporządzenia, EPPO powinna zatem wykonywać swoją właściwość w odniesieniu do terytorium lub 
obywateli Niderlandów po wejściu w życie tego rozporządzenia w Niderlandach, 
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(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1. 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym potwierdza się uczestnictwo Niderlandów we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia EPPO. 

Artykuł 2 

Rozporządzenie (UE) 2017/1939 wchodzi w życie w Niderlandach w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 sierpnia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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